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APEL GĂZDUIRE PROGRAM EDUCAȚIE SĂNĂTATE SEXUALĂ ȘI REPRODUCTIVĂ 
PENTRU TINERI-MODEL NORVEGIAN 

În urma procesului de evaluare la care au participat următorii: 

Bogdan Istrate, Coordonator Proiect, Asociația Semper Musica 

Miruna Stamate, Ofițer Advocacy, Asociația Semper Musica 

Mihaela Sandu, Mentor în Advocacy, CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate 

S-a decis selectarea 

JUDEȚULUI IAȘI 

Pentru găzduirea programului norvegiano-român de educație pentru sănătate sexuală și 
reproductivă adresat tinerilor. 

Rezultate proces evaluare: 

CRITERII 
DE 
EVALUARE     

Numărul de tineri 
pe care 
aplicantul/aplicanții 
îl poate implica în 
programul pilot și 
capacitatea 
acestuia/acestora 
de a facilita 
accesul grupului 
țintă în cadrul 
programului pilot – 
Maxim 20 de 
puncte; 

Implicarea 
echipei de 
aplicanți în 
procesul de 
pregătire, 
implementare și 
evaluare a 
programului pilot 
(conform 
responsabilităților 
echipei de 
aplicanți în 
parteneriat legate 
de găzduirea 
locală a 
programului – 
descrise mai jos) 
– Maxim 20 de 
puncte; 

Contextul 
local, 
modul în 
care 
programul 
pilot este 
relevant în 
raport cu 
problemele, 
nevoile și 
provocările 
grupului 
țintă din 
județul 
candidat - – 
Maxim 20 
de puncte; 

Profilul 
organizației/instituții 
care aplică 
(experiență, 
relevanță etc) - 
Maxim 10 puncte. 

În plus, pentru 
fiecare alt partener 
local sau 
organizație/instituție 
din cadrul 
aplicațiilor în 
parteneriat, 
candidatura poate 
primi: maxim 2 
puncte pentru 
fiecare instituție 
publică implicată; 
Maxim 2 puncte 
pentru fiecare 
organizație 
neguvernamentală 
implicată; 3 puncte 
pentru implicarea 
Consiliului 
Județean al Elevilor 
din județul 
candidat; 5 puncte 
pentru implicarea 
fiecăreia din 
următoarele 
instituții publice 
județene: DSP, ISJ, 
Consiliu Județean. 

TOTAL 

Iasi  20 15 15 10 3 63 

Timis  10 10 7 3 6 36 
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Procedura de evaluare a inclus: 

În procesul de evaluare, juriul a avut în vedere următoarele criterii: 

·        Numărul de tineri pe care aplicantul/aplicanții îl poate implica în programul pilot și 
capacitatea acestuia/acestora de a facilita accesul grupului țintă în cadrul programului pilot 
– Maxim 20 de puncte; 

·        Implicarea echipei de aplicanți în procesul de pregătire, implementare și evaluare a 
programului pilot (conform responsabilităților echipei de aplicanți în parteneriat legate de 
găzduirea locală a programului – descrise mai jos) – Maxim 20 de puncte; 

·        Contextul local, modul în care programul pilot este relevant în raport cu problemele, 
nevoile și provocările grupului țintă din județul candidat - – Maxim 20 de puncte; 

·        Profilul organizației/instituții care aplică (experiență, relevanță etc) - Maxim 10 
puncte. 

În plus, pentru fiecare alt partener local sau organizație/instituție din cadrul aplicațiilor în 
parteneriat, candidatura poate primi: maxim 2 puncte pentru fiecare instituție publică 
implicată; Maxim 2 puncte pentru fiecare organizație neguvernamentală implicată; 3 
puncte pentru implicarea Consiliului Județean al Elevilor din județul candidat; 5 puncte 
pentru implicarea fiecăreia din următoarele instituții publice județene: DSP, ISJ, Consiliu 
Județean.  

 

Județul desemnat câștigător va încheia un acord între Asociația Semper Musica, în calitate 
de coordonator al programului norvegian în România, și aplicantul principal. 

Toți aplicanții au fost informați prin e-mail în data de 13 mai 2022. 

 
Semnat, 
 
Alexandru Gheorghiu 
Președinte, Asociația Semper Musica 
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